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اإلسالم ..دين المستقبل
(*)

الدكتور عارف الشيخ

ليس من قبيل املص ادفة أن تتجه أنظار العامل إىل اجلزيرة العربية ،وإمنا لعلمهم أبمهية الدور الذي ميكن
أن تض ل به ..فهي موطن أقدس مقدس ام العامل ،ومهب الوحي اخلامت ،وفيها تكمن أغىن مناطق
العامل من حيث ال اقة الروحية احملركة والثروة البرتولية اليت من أجلها تكالبت علينا األمم اليوم.

إن احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فإن احلديث عن رسالة اإلسالم ومستقبل أمة اإلسالم ي ول وي ول جدا ،ألن
البداية كانت شائكة والنهاية كذلك.
لكن املتأمل يف بداية الرسالة احملمدية جيد أنه ال يصعب على هللا شيء ،وكما
انتصر اإلسالم يف البداية ،ينتصر يف النهاية ،إن شاء هللا.
ا نظر كيف خلق هللا اخللق أمة واحدة ،مث بعث إليهم أنبياء ورسال ليبشروهم
وينذروهم ،فمنهم من آمن ومنهم من كفر ،وقد لقي كل منهما جزاءه على مرأى
ومسم اآلخرين  ،فذهب امل ي مثاال حيتذى به ،وذهب املخالف عربة ألويل
األبصار.
هذه هي سنة هللا يف كونه ،فرتى اخلري والشر يتصارعان ،ويف النهاية البقاء
للخري ،وإننا اليوم إذا كنا نرى أن املسلمني ميرون مبرح لة حرج ة فينبغي أن ال يثين
ذلك من عزائمنا ،ألن ما نرى من انتكاسام وهزائم ليس اإلسالم سببا فيها ،بل
(*) باحث وشاعر( ..دولة اإلمارات العربية المتحدة).
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حنن املسلمني.
إذن اإلسالم هو اإلسالم ،ولو عاد املسلمون إىل سريهتم األوىل لعادم إليهم
انتصاراهتم ،وعادوا قادة العامل وسادته كما كانوا.
وها حنن سوف نستعرض يف هذا البحث الرؤية املستقبلية لالض الع ابلدور
الرسايل من خالل العناوين التالية:
الناس أمة واحدة؛ الناس قبل اإلسالم؛ بزوغ فجر الرسالة احملمدية؛ ما دعا إليه
اإلسالم؛ أسلوب الدعوة يف اإلسالم؛ اإلسالم دين جاذب؛ سر جاذبية اإلسالم؛
هل بقي اإلسالم قواي؟؛ ملاذا أتخر املسلمون؟؛ اإلسالم يدعو إىل العلم؛ يف اإلسالم
قدوة حسنة؛ كيف ننهض اثنية؟.
نفهم من هذه العناوين أن اإلنسان مؤهل لتقبل اخلري ،وإذا كانت بعض
صفحام احلياة مغربة من حوله فإن بعض صفحاهتا األخرى مشرقة ،واإلنسان نفسه
يلعب الدورين معا ،وهللا تعاىل يقول يف كتابه:
(البلد.)10-8:
فلنستلهم إذن من كبوة احلاضر ان القة املاضي ،ولنستشعر من اهنزام املسلمني
عزة اإلسالم ،ولنعلم علم اليقني أن اإلسالم هو دين هللا اخلالد ،واجلزيرة العربية هي
املهد األول هلذه الرسالة.
فاهلل املستعان وعليه التكالن.
الناس أمة واحدة:
عن دم ا نقرأ اآلي ة الكرمي ة:
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(يونس ،)19:ال جندها خمتلفة كثريا يف غايتها عن اآلية الكري مة:
(الذارايم.)56:
فاآلية األوىل تعيد إىل األذهان أبن الوحدة هي أصل اإلنسانية ،الذي خلق هللا
الناس عليه  ،وأراد منهم أن يبقوا عليه يف ظل تعايش سلمي.
ة الثانية مفهومها أننا مل لق عبثا ،بل خلقنا لعمارة الكون ،وعمارة
واآلي
الكون لن تكون ابخلالفام واملش احنام بل ابحلب ،ولن نتحاب إال إذا التففنا
حول معبود واحد حبق.
مث جعل لتلك العبادة أو لتلك ال اعة رموزا وش عائر جتمعنا معا مثل الكعبة،
الصالة ،الصيام ،احلج ،القرآن ،وهكذا.
إذن هذه الرموز والش عائر وإن اختلفت أس اليب التعامل معها من فرتة إىل فرتة إال
أهنا كلها كانت تدعو الناس ،إىل اخلضوع لرب واحد ،وهذا هو التوحيد.
وفكرة التوحيد ليس ت س دة يف العبادام فحس ب ،بل هي م لب يتمش ى
م ال بيعة الكونية اليت خلق هللا الناس عليها.
فمن الن احي ة النظري ة ،لو أتمل ت يف الكون لوج دم أن هن ار ظواهر متع ددة
ان
مثل السماء واهلواء وامل ر والنور وغريها ،وكل منها يف نفسها توحي لإلنس
أبهن ا قوي ة ،ع ا جع ل الكثريين يعب دوهن ا  ،ألهنم ك انوا يرون فيه ا مظ اهر القوة اليت
تستحق كل واحدة منها أن تكون آهلة تعبد.
لكن رغم ذل ك ف إن كثرة ع دد اآلهل ة أدم ابلن اس أن يفكروا يف أتلي ه األقوى
منها ،إذ ال ميكن أن تكون كلها آهلة تتصارع ،أو يتصارع الناس عليها.
من هن ا ،أي بع د نظري ة التع دد ،ظهرم نظري ة نالثن ائي ةن ،مبعىن أن القوة
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احنص رم يف الش يء وض ده ،فإذا وجد النور وجد الظالم ،وإذا وجد اخلري وجد
الش ر وهكذا ،لكن رغم ذلك فإن العقل البش ري مل يقتن اما هبذه الثنائية ،إذ ال
بد أن يكون خلفهما خالق واحد وموجد واحد.
إذن امل لوب هو األلوهي ة امل لق ة ،وهي ه ذه اليت أراده ا هللا لعب اده من ذ أن
خلقهم ،لوال أهنم اختلفوا على أنبيائهم وكذبوهم.
ومن املالحظ أن شبه اجلزيرة العربية احتضنت فكرة التوحيد منذ نشأهتا األوىل،
ّأما الوثنية واليهودية والنصرانية فإهنا كانت طارئة عليها.
الناس قبل اإلسالم:
يقول املستشرق اهلولندي نرينهارم دوزين« :إنه كان يوجد على عهد حممد
يف بالد العرب ثالث دايانم :املوسوية والعيسوية والوثنية ،ويف هذه األحوال احلالكة
ولد حممد بن عبد هللا يف عام  ،570ومن هذا نرى أن العامل االنساين كان حباجة
إىل حادث جلل يزعج الناس عما كانوا فيه،ويض رهم إىل النظر والتفكري يف أمر
اخلروج من املأزق الذي تورطوا به» (.)1
ويقول نوليم مويرن يف كتابه نحياة حممدن« :يف القرنني اخلامس والس ادس كان
العامل املتمدين على شفا السقوط يف هاوية الفوضى ،ألن العقائد اليت تعني على
إقامة احلضارة كانت قد اهنارم ،ومل يك مثة ما يعتد به».
وكان يبدو وقتئذ أن املدنية الكربى اليت تكلف بناؤها جهود أرب عة آالف سنة
مشرفة على التفكك ،وأن البشرية توشك أن ترج اثنية إىل ما كانت عليه من
اهلمجية ،إذ كانت القبائل تتحارب ،فال قانون وال نظام ،أما النظم اليت خلفتها
( )1راجع كتابه :تاريخ الدول اإلسالمية في األندلس والمغرب.
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الكنسية فكانت تعمل على التفرقة واالهنيار(.)1
ويبدو من خالل قراءتنا للتاريخ أن الوثنية ال ارئة على شبه اجلزيرة العربية كانت
مرتب ة ابلوض القبلي آنذار.
لذلك فإن بعض األصنام كانت معروفة أبمسائها كرموز ،وكانت خاصة لقبائل
معينة(.)2
وكان بعض سادام القبائل يبدل اآلهلة إذا أراد ،أو يدعو إىل عبادهتا ،ابإلضافة
إىل الصابئة الذين عبدوا الكواكب و النجوم.
أما اليهودية والنصران ية فلم أتخذا انتش ارمها كثريا كدين وكمعتقد ،ومها وإن
وجدات يف اليمن واحلجاز إال أن اليهودية انشغلت ابالقتصاد والزراعة ،وهي بدورها
كانت تعادي النصرانية.
وأما النصرانية فقد ظهرم يف جنران نتيجة بس
شبه اجلزيرة العربية.

الرومان و احلبشة نفوذمها يف

أقول :إن الوثنية كانت تتمت بنفوذ أكثر حيث عمت اجلزيرة العربية ،ولعل
السبب أن العرب كانوا حيبون أن يستقلوا آبهلتهم ،ويتميزوا بدينهم ،ورمبا ألهنم كانوا
إىل احلنيفية أقرب لوال إدخال عبادة األواثن عليهم.
( )1راجع الكتاب بترجمة مصطفى فهمى وعبد الحميد السحار.
( )2من هذه األص ننااال الالت ،والعزى ،ومااة ،وهبل ،ويغوث ،ونس ننر ،وسن نوا  ،وود ،وإس ننا  ،ونائلة ،وس ننعد ،وماا ،
وذو الخلصن ن ن ن ن ن ننة ،واألقيعر ،ونهم ،وعائم ،وسن ن ن ن ن ن ننعيد ،ومحرق ،وعوض ،وعو  ،وذريح ،وقيس ،وأدال؛ راجع كتاب
األصااال البن الكلبي.
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على كل حال فإن سكهم بعبادة األواثن كان يعين أن فيهم حب التدين،
لكن م األسف احنرفوا من عبادة اإلله الواحد إىل عبادة عدد من اآلهلة ،وكانوا
يعتقدون أن ذلك يقرهبم إىل هللا .
أما الذين بقوا على حنيفيتهم فإهنم كانوا ضد عبادة األواثن ،وكانوا يعادون
أصنامهم حىت أن زيد بن عمرو بن نفيل ،وهو من حكماء العرب ،كان يقول:
وال صنمي بين عمرو أزور
فال ع ّزى أدين وال ابنتيها
أدي ن إذا تقسمت األمور
رب
أرّاب واحدا أم أل ف ّ
ث يَ ْو َم
وزيد بن عمرو هذا أثىن عليه الرسول  حيث قال عنه ...« :إِنَّهُ يُ ْب َع ُ
ال ِْقيام ِة أ َُّمةً و ِ
اح َدةً»(.)1
ََ
َ
بزوغ فجر الرسالة المحمدية:
كان بزوغ فجر الرسالة احملمدية يف وس هذا اجملتم الذي يعج ابلوثنية من
جهة ،ويتشبث أبذايل اليهودية والنصرانية من جهة أخرى ،مبثابة قنبلة مدوية ألقيت
لتحدث انقالاب اترخييا عظيما.
فالوض االجتماعي والديين والس ياسي ال حيتمل أكثر ،واحلياة فوضى ،ورمبا
للناس عذر أيضا حيث إهنم بعيدو عهد ابلرساالم السماوية ،إال أن ذلك ال يعين
أن تس تمر عبادة األواثن وتنتشر اليهودية والنصرانية يف أرض كانت تعتنق احلنيفية
اليت تدعو إىل عبادة الواحد األحد.
وعا جتدر اإلشارة إليه أن اإلسالم عندما ولد مل يولد لينتقص من األداين
( )1أخرجه أحمد.
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السماوية األخرى  ،كال فهو امتداد للرساالم السابقة ،ومكملة هلا.
ولو أردم أن ترى القواسم املشرتكة بينها فانظر إىل الوصااي العشر اليت أتت هبا
الشريعة اليهودية وهي :
 -1ال جتعل لك إهلا غريي.
 -2ال حتلف ابسم الرب إهلك...
 -3اذكر يوم السبت لتقدسه.
 -4اكرم أابر و أمك.
 -5ال تقتل.
 -6ال تزن.
 -7ال تسرق.
 -8ال تشهد زورا.
 -9ال تشته بيت قريبك.
 -10ال تشته امرأة قريبك.
مث انظر يف الشريعة العيسوية لتجد أهنا تدعو إىل:
 الزهد امل لق والتخلي عن الدنيا.
 عدم مقابلة الشر ابلشر.
 التسامح واحلب.
 الصلة املباشرة بني هللا والناس(.)1
قارن بني تلك الوصااي وبني ما ورد يف القرآن الكرمي مجلة جتد أهنا كلها تدعو
( )1راجع :مقارنة األديان للدكتور أحمد شلبي.
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إىل اخلري ،وهتذيب ال باع ،والكف عن الرذيلة والظلم وسوء األخالق.
وإن قلت :إن اإلسالم اختلف عما قبله كثريا ،أقول :إن العصور اختلفت ،وهللا
سبحانه وتعاىل كان يبعث النبيني واحدا تلو اآلخر إىل أعهم ،وحيملهم من الرساالم
ما ت يقها أعهم .
وعندما بلغت اإلنسانية مبلغا من الكمال واالعتدال أرسل إليها أكمل الرسل
أببلغ الرساالم  ،وجعله خا ا لألنبياء ،ورسالته خا ة للرساالم ،لعلمه تعاىل أن
األمم مهيأة اآلن لتلقي تعاليم السماء مجلة وتفصيال ،فما كان إال أن قال هللا تعاىل
(سبأ.)28:
لرسوله حممد :
ان ِِف ج ِزيرةِ
إذن ال تستغرب إذا وجدم الرسول  يقول « :ال ََْيتَ ِمع ِدينَ ِ
ُ
َ َ
ال َْعر ِ
ب»( ،)1ملاذا ؟ ألن األداين السابقة انصهرم يف دين اإلسالم حبكم أنه خات م
َ
تلك الرساالم.
نعم وجدم اليهودية والنصرانية والوثنية  ،إال أن قبل ذلك كله كانت احلنيفية
اإلبراهيمية  ،وقد قال هللا تعاىل على لسان نبيه :

(األنعام.)163-161:
انظر كيف قال عن النبوة األول ى :إن املبعوث ب ها كان حنيفا مس لما وما
كان من املشركني.
( )1أخرجه مالك.
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وقال عن النبوة اخلا ة :إن الدين عند هللا هو اإلسالم ،وقال:
(آل عمران.)85:
إذن ال تعارض منذ األزل بني األداين السماوية اليت جاءم كلها لتؤكد أن
التوحيد هو دين هللا اخلالص.
ومن الناحية النظرية نست ي القول :إن اجلزء يندرج حتت الكل ،فاإلنسان
واحليوان والنبام واحلجر رمبا تقسم إىل حياة ومجاد ،لكن يف النهاية ي لق عليهما
لفظ املوجود.
وهذا املوجود البد أن يكون له من واجد فاض منه كل املوجودام .
هكذا يقول الفالسفة مثل أفالطون ..ويقول أرس و :إن كل ما يف الكون يرج
إىل السبب األول الذي حرر كل شيء دون أن يتحرر القدمي األزيل واجب الوجود
لذاته.
أقول والعلم التجرييب أو الت بيقي الذي ال يؤمن ابلشيء حىت يرى يؤكد لنا هذه
الوحدة امل لقة ،وكان يقول :إن عناصر املادة أربعة هي:
اهلواء ،واملاء ،والنار ،والرتاب ،وهي تشكل ال بيعة.
مث قال :إ ن ال بيعة ليست عناصر ردة بل مؤلفة من عناصر أخرى مثل
األكسجني واهليدروجني واألوزون ،مث بدأم العناصر تتوس أكثر وأكثر ،وثبت
للعلم أن كل عنصر صار مستقال عن اآلخر.
ومن هنا قال العلماء :إن العناصر ترد إىل قوتني متغايرتني:
مادة منفعلة ،وطاقة فاعلة ،وكأهنم عادوا بذلك إىل االعتقاد ابلثنائية القدمية،
وعندئذ اتفقوا على اسم موحد هو املادة أو ال اقة.
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وبعد ذلك وم التفجر العلمي قالوا :ال يوجد شيء امسه مادة أو طاقة ،وإمنا
إشعاع ،واإلشعاع أحد عناصر الضوء ،فالضوء هو األصل(.)1
وهكذا ينتهي العلم احلديث إىل ما انتهت إليه النظرايم القدمية ،ليلتقيا يف
النهاية عند ما أثبتته األداين السماوية.
ففي كتاب العهد القدمي ورد ما نصه :يف البدء كان النور.
(النور.)35:
ويف القرآن الكرمي:
إذن هللا الواحد األحد خلقنا وأوجدان ،وهللا الواحد األحد جيب أن يعبد ،إذ ال
معبود حبق سواه ،قال تعاىل على لسان نبيه حممد :
(اإلخالص.)4-1:

ما دعا إليه اإلسالم:
لو عدان إىل كتب السري لوجدان جعفر بن أيب طالب رضي هللا عنه يلخص لنا
ما دعا إليه اإلسالم يف كلمة ارجتلها أمام النجاشي ملك احلبشة عندما هاجروا إليه..
يقول جعفر:
«أيها امللك كنا قوما أهل جاهلية ،نعبد األصنام ،وأنكل امليتة ،وأنيت
الفواحش ،ونق األرحام ،ونسيء اجلوار ،وأيكل القوي منا الضعيف ،فكنا على
ذلك حىت بعث هللا إلينا رسوال منا ،نعرف نسبه وصدقه وأمانته ،وعفافه ،فدعاان
إىل هللا نوحده ونعبده ،و ل ما كنا نعبد حنن وآابؤان من دونه من احلجارة واألواثن،
وأمران بصدق احلديث ،وأداء األمانة ،وصلة الرحم ،وحسن اجلوار ،والكف عن
احملارم والدماء.
( )1راجع األمة اإلنسانية ألحمد حسين.
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نعم ..وهناان عن الفواحش ،وقول الزور ،وأكل مال اليتيم  ،وقذف احملصنام،
وأمران أن نعبد هللا وحده ،ال نشرر به شيئا ،وأمران ابلصالة والزكاة والصيام ،وحنن
صدقناه ،وآمنا به ،واتبعناه على ما جاء به من هللا ،فعبدان هللا وحده ،فال نشرر به
شيئا ،وحرمنا ما حرم علينا ،وحللنا ما أحل لنا ،فعدا علينا قومنا ،فعذبوان وفتنوان
عن ديننا لريدوان إىل عبادة األواثن من عبادة هللا ،وأن نستحل ما كنا نستحل من
اخلبائث».
مس النجاشي كل ذلك يف هدوء مث قال  :هل معك ما جاء به صاحبكم عن
هللا من شيء ؟.
قال جعفر :نعم.
قال النجاشي فاقرأه علي ،فقرأ جعفر صدرا من سورة مرمي فبكى النجاشي حىت
اخضلت حليته ،وبكى أساقفته حىت اخضلوا مصاحفهم.
وهنار موقف آخر شبيه بذلك املوقف ،حيث وقف صحايب يقول لرستم قائد
جيش الفرس إذ ذار :إان مل أنتكم ل لب الدنيا  ،وإمنا طلبنا ومهنا اآلخرة .
فقال له رستم :ما دين اإلسالم ؟ قال :أن تشهد أن ال إله إال هللا وأن حممدا
رسول هللا.
قال :وأي شيء أيضا؟
قال :إخراج العباد من عبادة العباد إىل عبادة هللا ..والناس بنو آدم وحواء ،إخوة
ألب وأم.
قال :ما أحسن ه ذا ؟ مث دعا رس تم قومه فأنفوا من ذلك ،مث طلبوا من سعد
بن أيب وقاص رجال آخر يكلمهم ،فأرسل ربعي بن عامر ،فلما وصل إىل رستم داس
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بفرسه على النمارق والبس والزينة واحلرير ،وامتن أن ين زع سالحه ،وأخذ ميزق
الوس ائد والبس  ،مث ركز رحمه على البس  ،وعا قال « :إان قد بعثنا هللا لنخرج من
يشاء من عباده من ضيق الدنيا إىل سعتها ،ومن جور األداين إىل عدل اإلسالم».
فأعجب بكالمه رستم وخال بقومه ،وقال هلم :هل رأيتم كالما أعز وأوضح من
هذا ؟ قال :معاذ هللا أن منيل إىل دين هذا الكلب .مث أرسل هلم املغرية بن شعبة
فجلس م رستم على سريره فأنزلوه فقال :ما أرى قوما أسفه أحالما منكم ،إان
معشر العرب ال يستعبد بعضنا بعضا ،وإين رأيت أن بعضكم أرابب بعض ،وأن هذا
األمر ال يستقيم فيكم(.)1
أقول وكم من تفاوم بني ما كان عليه اإلسالم يف بداية انتشاره ،وبني العصر
الذي نعيشه حنن اليوم.
لقد كان أهله أعزة به ،أقوايء مبا أوتوا من نعمة اإلميان ،رغم قلة عددهم
وعددهم ،أما اليوم فنحن أذلة رغم كثرة عددان وعددان.
أسلوب الدعوة في اإلسالم:
بىن اإلسالم صرحه الشامخ على أسس متينة ال تقبل ال عن فيها  ،فمن تلك
األسس آايم كرمية:
(البقرة.)256:
-

(النحل.)125:
(النحل.)125:

( )1راجع  :الجواهر في تفسير القرآن الكريم للشيخ طاطاوي جوهري حول سورة الفاتحة.

-114-

الدكتور عارف الشيخ

الإسلام ..دين المستقبل

(آل عمران.)159:

-

(البقرة.)190:

-

(اإلسراء.)70:
(احلجرام.)13:
(املمتحنة.)8:
-

(املنافقون.)8:

-

(فاطر.)28:
(الروم.)47:

-

(الرعد.)11:

(حممد.)7:

-

(النساء.)58:
(احلجرام.)10:
(البقرة.)143:

-

وأحاديث شريفة :
ِ
ِ ِ ِ
اْلَن َِّة» (أخرجه النسائي).
يح ْ
 « َم ْن قَتَ َل َر ُجلً م ْن أ َْه ِل الذ َّمة ََلْ ََي ْد ِر َ-115-
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-

-

م به جنازةٌ ف قام ،فقيل له :إ َّهنا جنازة
ويف احلديث أيضا أن الرسول  مَّر ْ
سا» (أخرجه البخاري).
س ْ
ت نَ ْف ً
ي ،ف قال« :أَلَْي َ
ي هود ّ
ك ال ُْمتَ نَ ِط ُعو َن قاهلا ثالاث» (أخرجه مسلم).
وقالَ « :هلَ َ
ب أَ ْن تُ ْؤتَى ر َخصهُ َكما يكْرهُ أَ ْن تُ ْؤتَى م ْع ِ
وقال « :إِ َّن َّ
صيَ تُهُ»
اَّللَ ُُِي ُّ
َ
ُ ُ َ َ َ
(أخرجه أمحد).
وقالِ « :
روحوا قلوبكم ساعة فساعة» (أخرجه أبو داود).
وقال« :خري األمور أوساطها» (أخرجه البيهيقي).
ِ
َحسنُ ُهم ُخلًُقا ،و ِخيارُكم ِخي ِِ
ساِِ ِه ْم
وقال « :أَ ْك َم ُل ال ُْم ْؤمنِ َ
ني إِميَ ًاًن أ ْ َ ْ
ارُك ْم لن َ
َ َُ ْ َُ
يح).
ُخلًُقا» (أخرجه الرتمذي وقال :حد ٌ
يث حس ٌن صح ٌ
َّاس ال يَ ْرَحَْهُ َّ
اَّللُ َع َّز َو َج َّل» (أخرجه مسلم).
وقالَ « :م ْن ال يَ ْر َح ِم الن َ
وقال« :لِ ُك ِل غَ ِ
ال َه ِذهِ غَ ْدرةُ فُ ٍ
لن» (أخرجه
اد ٍر لَِواءٌ يَ ْو َم ال ِْقيَ َام ِة يُ َق ُ
َ
مسلم).
وقال« :من مشى مع ظاَل ليعينه وهو يعلم أنه ظاَل فقد خرج من
اإلسلم» (أخرجه أمحد وال رباين).
ِ
ِِ
ني ِِف تَ و ِاد ِهم وتَر ُِ
س ِد إِ َا
وقالَ « :مثَ ُل ال ُْم ْؤمن َ َ ْ َ َ
اَح ِه ْم َوتَ َعاطُف ِه ْم َمثَ ُل ا ْْلَ َ
ِ
لس َه ِر َوا ْْلُ َّمى» (أخرجه
س ِد ِِب َّ
ا ْشتَ َكى ِمْنهُ ُع ْ
ض ٌو تَ َد َ
اعى لَهُ َساِ ُر ا ْْلَ َ
مسلم).
ٍ
وقال « :إِ َّن َّ
َح ِسنُوا
سا َن َعلَى ُك ِل َش ْيء ،فَِإ َا قَ تَ لْتُ ْم فََ ْ
اَّللَ َكتَ َ
ب ا ِإل ْح َ
ِ
ِ
َح ِسنُوا َّ
َح ُد ُك ْم َش ْف َرتَهُ فَ ل ُِ
يحتَهُ»
الْقْت لَةََ ،وإِ َا َ ََْبتُ ْم فََ ْ
ْري ْْ َبِ َ
الذبْ َحَ ،ولْيُح َّد أ َ
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(أخرجه مسلم).
 وقال« :ما ترك قوم اْلهاد إال عمهم هللا ِبلعذاب» (أخرجه ال رباين).من كتبه إلى الملوك والرؤساء:
من حممد رسول هللا إىل صاحب الروم:
إين أدعور إىل اإلس الم ،فإن أس لمت فلك ما للمس لمني وعليك ما عليهم،
فإن مل تدخل ف ي اإلسالم فأع اجلزي ة ،فإن هللا تعال ى يقول :قاتلوا الذين ال
يؤمنون ابهلل وال ابليوم اآلخر ،وال حيرمون ما حرم هللا ورسوله ،وال يدينون دين احلق
من الذين أوتوا الكتاب ،حىت يع وا اجلزية عن يد وهم ص اغرون ،وإال فال حتل بني
الفالحني وبني اإلسالم أن يدخلوا فيه أو يع وا اجلزية.
فأجابه إمرباطور الروم وقال:
إىل حممد رسول هللا الذي بشر به عيسى ،من قيصر ملك الروم ،إنه جاءين
كتابك م رسولك وإين أشهد أنك رسول هللا ،جندر عندان يف اإلجنيل ،بشران بك
عيسى بن مرمي ،وإين دعوم الروم إىل أن يؤمنوا بك فأبوا ،ولو أطاعوين لكان خريا
هلم ،ولوددم أين عندر فأخدمك وأغسل قدميك(.)1
ومن وصاايه  إىل قواده وجنوده:
ول َِّ
ِ
« انْطَلِ ُقوا ِِبس ِم َِّ
َّلل ،و َعلَى ِملَّ ِة ر ُس ِ
اَّللَ ،وال تَ ْقتُ لُوا َشْي ًًا فَانِيًا،
ْ
َ
اَّللَ ،وِِب َّ َ
ض ُّموا غَناِِم ُكم ،وأ ِ
ِ
َح ِسنُوا
ص ِغريًاَ ،وال ْام َرأَةًَ ،وال تَغُلُّواَ ،و ُ
َ َ ْ َ ْ
َصل ُحوا َوأ ْ
َوال ط ْفلً َوال َ

( )1راجع  :كتاب ماهاج الصالحين ،لعزالدين بليق .
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ِ
إِ َّن َّ
ني»(.)1
اَّللَ ُُِي ُّ
ب ال ُْم ْحسنِ َ

 ومن وصااي أيب بكر ِف اْلرب:ال ختونوا ،وال تغلوا ،وال تغ دروا ،وال ثلوا ،وال تق تلوا طفال صغريا ،وال شيخا

كبريا ،وال امرأة ،وال ال ،وال حترقوه ،وال تق عوا شجرة مثمرة ،وال تذحبوا شاة،
وال بقرة وال بعريا ،إال ملأكلة ،وسوف رون أبقوام قد فرغوا أنفسهم يف الصوام
فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له(.)2
اإلسالم دين جاذب:
من هنا نعلم أن اإلسالم دين قوي وجاذب ،والقرآن الكرمي والسنة امل هرة
حيفالن ابلعديد من اآلايم واألحاديث اليت تدل على إنسانية دين اإلسالم الذي
أرسله هللا إىل العاملني كافة.
كيف ال وقد جاء ليكون وس ا بني األداين مجيعا ،فال هو أقر كل الشرائ
السابقة ،وال هو ألغى كل الشرائ السابقة ،بل أخذ منها ما كان صاحلا ،وأضاف
إليها ما كان انقصا ،مث قال هللا تعاىل:
(املائدة.)4:
وما انتقل الرسول  إىل الرفيق األعلى إال وخضعت له أرض اجلزيرة العربية،
بل بعض البالد اجملاورة أيضا.
مث قام اخللفاء الراش دون من بعده ،وأوصلوا رسالة اإلسالم إىل خارج اجلزيرة،
( )1أخرجه أبو داود؛ راجع  :فقه الساة للسيد سابق.
( )2راجع  :المرجع السابق.
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حيث امتد اإلسالم من املدينة املنورة إىل إسبانيا ،وإىل قلب أفريقيا ،والصني،
واهلند ،وغريها من أرجاء العامل.
وعا جيب أن نعلمه أن اإلسالم مل ينتشر ف ي أق ار الدنيا بقوة السيف ،كما
يقول أعداء اإلسالم ،بل ملا يتمت به من عدل وإنصاف ونش ر للحرية ،وملا كان
يتمت به رسول اإلسالم  من قوة شخصية ،وقدرة على اإلقناع ،وقد شهد له
بذلك كل املنصفني.
هذا هو الدكتور ن مايكل هارم ن ،وهو مفكر غريب ،يقول:
«إن اختياري حممدا ليكون األول يف قائمة أهم رجال التاريخ رمبا أدهش كثريا
من القراء إل ى حد قد يثري بعض التساؤالم ،ولكن يف اعتقادي أن حممدا  كان
الرجل الوحيد يف التاريخ الذي جنح بشكل أمسى وأبرز ف ي كال املستويني ،الديين
والدنيوي.
لقد أسس حممد  أحد أعظم األداين يف العامل ،وأصبح أحد الزعماء العامليني
السياسيني العظام ،ففي هذه األايم وبعد مرور ثالثة عشر قران تقريبا على وفاته ال
يزال أتثريه قواي عارما»(.)1
ويقول الباحث اإلجنليزي نمونتجمري وامن:
«كلما فكران يف اتريخ حممد واتريخ أوائل اإلسالم لكنا الذهول أمام عظمة مثل
هذا العمل ،والش ك أن الظروف كانت مواتية حملمد فأاتحت له فرصا للنجاح مل
تتحها لسوى القليل من الرجال ،غري أن الرجل كان على مستوى الظروف اما فلو
مل يكن نبيا ،ورجل دولة وإدارة ،ولو مل يض ثقته ابهلل ،ويقتن بشكل اثبت أبن هللا
( )1راجع كتابه  :المائة األوائل.
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أرسله ملا كتب فصال مهما يف اتريخ اإلنسانية.
ويل أمل أن هذه الدراسة عن حياة حممد ميكنها أن تساعد على إاثرة االهتمام
من جديد برجل هو أعظم رجال أبناء آدم»(.)1
سر جاذبية اإلسالم:
ّ
نست ي القول :إن سر جاذبية اإلسالم يكمن يف أنه مل يب ن على اإلكراه وال
على اخلداع وال على الظلم ،بل على العدل واإلنصاف والرمحة والتسامح.
وها هو اخلليفة الراشد عمر بن اخل اب رضي هللا عنه خيرج من صالة الفجر
من املسجد ليجد على ابب املسجد رجال طاعنا يف السن يرتعد ويرجتف من الربد،
فيسأله من أنت؟
فيقول :أان فالن اليهودي ،فيقول له عمر :وما الذي أتى بك ها هنا؟
فريد اليهودي :اجلوع والفقر واحلاجة ،فيأخذه عمر إىل بيت املال وهو يقول:
«وهللا ما أنصفنار لو أكلنا شبابك ،مث ظلمنا شيخوختك» ،وأمر بعد ذلك أبن
جيرى له راتب شهري.
ويقول املفكر الفرنسي املسلم ن روجيه جارودي ن« :ال ميكن أن نفسر ظاهرة
انتشار اإلسالم بعوامل خارجية كالضعف البالغ أو االحنالل ،الذي انتاب
اإلمرباطورية الرومانية الشرقية والس اسانية والفيزيفون يف إسبانيا ،وال ميكن تفسريها
بعوامل عسكرية صرفة».
ولكن األسباب العميقة لذلك االنتشار أسباب داخلية تتصل جبوهر اإلسالم
( )1راجع كتابه :محمد في المدياة.
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وروحه ،فعشية موم النيب وعلى مدى اثنيت عشرة سنة (من  633إىل )645
ت سي رة العرب على فلس ني وسورية وما بني النهرين ومصر ،ومل تقف يف وجه
املوجة األوىل إال احلواجز ال بيعية كسلسلة جبال طوروس يف آسيا الوس ى ،وجبال
شرق إيران ،وصحارى ليبيا والنوبة يف الغرب(.)1
نعم وتدافعت األمم على اعتناق دين اإلس الم ،ولغة القرآن ،عندما وجدوا أن
هذا الدين جاء ليحرر رقاهبم من نري االس تعباد ،ويفتح أمامهم ابب احلرايم على
مص راعيه ،أليس عمر بن اخل اب هو القائل« :مىت اس تعبدمت الناس وقد ولدهتم
أمهاهتم أحرارا»؟
مث إن إلغ اء نظ ام ال بقي ة جع ل الن اس يقتنعون بعظم ة ه ذا ال دين ،فمىت ك ان
احلاكم و احملكوم يتس اوون أمام القض اء ؟ و لكن نيب اإلس الم  أعلن ذلك منذ
أول يوم من الدعوة حيث قال  « :و ْاْي َِّ
َن فَ ِ
اَّلل لَ ْو أ َّ
ت
ت ُحمَ َّم ٍد َس َرقَ ْ
اط َمةَ بِْن َ
َ ُ
ت يَ َد َها»(.)2
لََقطَ ْع ُ
وف ي عرفام وأمام مجوع احلج يج اندى عمر :أين القب ي املتظلم من ابن
عمرو بن العاص وايل مصر؟
فجاءه ،وكان عمر قد أمر عمر إبحض ار ابن عمرو بن العاص ووالده ،مث قال
للقب ي :خذ دريت هذه واضرب هبا ابن األكرمني.
وبعد أن اقتص القب ي منه قال له عمر ض عها على ص لعة عمرو بن العاص،
ألن االبن مل يتجرأ عليك إال بفضل منصب أبيه.
هللا أكرب ..وهل من عدالة أكرب من هذه العدالة ،مث كيف ال تريد أن ينجذب
( )1راجع كتابه :ما يعد به اإلسالال.
( )2أخرجه البخاري.
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الناس إىل هذا الدين الذي يبين حكمه على الشورى ال ال بقية؟
وها هو أبو بكر اخلليفة األول للرس ول  يقول يف أول يوم من حكمه :إين
قد وليت عليكم ولس ت ري منكم ،إن أحس نت فأعينوين ،وإن أس أم فقوموين..
الض عيف فيكم قوي عندي حىت آخذ له احلق ،إن ش اء هللا ،والقوي فيكم ض عيف
عندي حىت آخذ منه احلق إن شاء هللا.
هذا املن ق الش ك أنه جيعل دين اإلسالم أكثر جاذب ية من أي دين ،ألنه ال
يفرق بني جنس وجنس ،وال جنس ية وجنس ية ،وال لون ولون ،إال ابلتقوى ،واألكرم
عند هللا ال ابملال وال ابجلاه بل ابلتقوى.
والتقوى ليس ت ثيااب تلبس ،بل س لوكا وعارس ة إنس انية م الناس واحليوان
واجلماد  ،وإن مل يكن كذلك فما الذي فضل بالال احلبشي وسلمان الفارسي على
أيب هلب القرشي؟
وإىل ذلك أشار الشاعر:
وال ترتر التقوى اتكاال على النس ب
علي ك بتقوى هللا فيم ا تري ده
فقد رف اإلس الم س لمان فارس

وقد وض

الكفر الش ريف أاب هلب

هل بقي اإلسالم قويا؟
قلنا :إن اإلسالم عندما انتشر وصارم اجلزيرة وما حوهلا قوة واحدة متماسكة
كاجلسد الواحد ،مل يكن ذلك بفضل التفوق العسكري ،وال التفوق االقتصادي،
وال الزايدة الس ك اني ة ،ب ل ألن ه مج الن اس على عقي دة ابهلل الواح د والكت اب
الواحد ،والرس ول  الواحد فكان أول ما فعله عندما أس س اجملتم املدين هو:
بناء املس جد ،واملؤاخاة بني املس لمني ،وكتابة الوثيقة ..ولكل من هذه األس س
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مدلوالته اخلاصة به.
فمن املعلوم أن الرس ول  عن دم ا ق دم إىل امل دين ة وج د تمع ا خمتل ا من
األنصار واملهاجرين واليهود ،وكان اجملتم شبيها مبجتم اليوم ،حيث ال مناص من
احلياة م هؤالء أو م غريهم ،فكان ال بد من أن يض نظاما للتعايش الس لمي
حبيث يضمن لكل منهم حقه يف احلياة م االحتفاظ ابإلسالم قواي.
فبىن املس جد أوال ،واملس جد يف ذلك الوقت يعين اجلامعة ،ووزارة الدفاع،
والربملان ،و لس الش ورى ،والنادي يف يومنا هذا ،وكانوا يلتقون فيه كل يوم مخس
مرام ويقفون صفا واحدا كأهنم بنيان مرصوص ،وهو القائد الذي يؤمهم.
مث آخى بني امله اجرين واألنص ار ،وب ذل ك أذاب ال بقي ة والتمييز بس بب
اختالف األجن اس واأللوان ،فص ارم الق اع دة اليت جتم الك ل هي :الوح دة
والتعاون والتضامن واملساواة والعدل .
مث كتب الوثيقة التارخيية اليت كانت مبثابة دس تور يض من حقوق املس لمني
واليهود العائشني يف املدينة.
يقول ابن هش ام« :إن الرس ول  كتب كتااب بني املهاجرين واألنص ار ،وادع فيه
اليهود وعاهدهم ،وأقرهم على دينهم وأمواهلم ،وشرط هلم واشرتط عليهم».
ك ان ه ذا الكت اب عب ارة عن ( )14م ادة ،تتض من ك ل م ادة ج انب ا من
جوانب احلياة اليت جيب على املس لمني واليهود أن يراعوها ،وبذلك وض
النظام ،وأرسى دعائم العدل يف اجملتم (.)1
ويقول الدكتور حممد س عيد رمض ان البوطي  :تدل هذه الوثيقة على أحكام
( )1راجع السيرة الابوية للمؤلف.

-123-

البعد الرسالي لمجلس التعاون الخليجي «بلاد الجزيرة العربية»

مهمة منها أن:
 -1اإلسالم وحده القادر على أتليف وحدة املسلمني.
 -2ضرورة إقرار مبدأ التكافل و التضامن يف اجملتم .
 -3ض رورة املس اواة بني املس لم واملس لم ،وبني الذكر واألنثى ،بل إنص اف غري
املسلم يف احلقوق.
 -4ضرورة الرجوع إىل شريعة هللا يف حل اخلصومام وشؤون احلياة(.)1
أقول :ويتضح من هذا أن اإلسالم مل يكن مواد نظرية غي ر قابلة للت بيق ،ومل
يكن مواد ص ماء ،بل روحا و مادة ،عا أوجد للمجتم توازان و اس كا بني ما
يعتقده وما ميارس ه ،وأوجد انس جاما بني فئام اجملتم عا جعل كل فئاته تش عر
ابلراحة من هذا الدين اجلديد ،كيف ال وقد عانت من التفكك واالهنيار وال بقية
والظلم كثريا.
يقول املؤرخ اإلي ايل نكايتاينن« :إن معاقل املس يحية يف الش رق قد هتاوم أمام
املد اإلسالمي بسبب تلك اجلاذبية وس وع مبادئه ،وحينئذ ترر الشرق املسيح وار ى
يف أحض ان العرب ،وال عجب فقد منح اإلس الم العبد رجاء ،واإلنس انية إخاء،
ووهب الناس إدراكا للحقائق األساس ية اليت تقوم عليها ال بيعة البشرية»(.)2
ويقول املفكر نبرجن« :ليس هنار من تم غري اجملتم اإلس المي س جل له
التاريخ من النجاح كما س جل لإلس الم يف توحيد األجناس اإلنس انية املختلفة م
()2
التسوية بينها يف املكانة والعمل ،وهتيئة الفرص للنجاح يف هذه احلياة».
( )1راجع كتابه :فقه السيرة الابوية.
( )2راجع كتاب :حوليات اإلسالال.
( )2راجع كتاب :الرسول في الدراسات االستشراقية الماصفة ،لمحمد شريف الشيباني.
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إذن هذه هي األس س اليت قام عليها اإلس الم ،وكان س ر عظمته يف س ك
أهله مببادئه ،والسري على هنجه القومي .
وما أن تراج املس لمون عن هذه املبادا حىت تراج تفوقهم أيض ا ،فص اروا
يس جلون أرقاما تنازلية ،رغم أهنم بقوا يظنون أبهنم مازالوا أقوايء ،فص اروا يفاخرون
اآلخرين بعظ ام اآلابء واألجداد يف حني أن أعماهلم تكذب واقعهم ،ما ذلك إال
ألهنم كانوا متومهني وما زالوا.
لماذا تأخر المسلمون ؟
قبل أن نبحث عن أس باب أتخر املس لمني جيب أن نذكر أنفس نا أبس باب
تقدمهم ،فاإلجنازام اليت س جلها اإلس الم عرب عص وره الذهبية مل تكن كأي ثقافة،
وإمنا كانت شريعة ،لذلك فإهنا ظلت حضارة ابقية وستبقى حىت لو فين أهلها.
أم ا لو ك ان ت رد ثق اف ة ذهني ة فك ان من املمكن أن تن درس كم ا تن درس أي
ثقافة م اندراس أهلها .
يقول األستاذ عمر هباء الدين األمريي ،رمحه هللا:
« أكثر الباحثني العرب خص ص اص الح الثقافة ملفهوم الرقي يف اجلوانب
الروحية واألدبية من دين وأخالق وفلسفة ولغة وفنون  ،وخصص اص الح املدنية
ملفهوم الرقي يف اجلوانب املادية من علوم طبيعية وهندس ية واخرتاع واكتش اف..
ومن الثقافة واملدنية تتكون احلض ارة ،وهي هلا تعاريف عدة عند العلماء ،وقد
عرفها املعجم الوس ي أبهنا مظاهر الرقي العلمي والفين واالجتماعي يف احلضر».
مث يقول األمريي« :أما يف فهمي اخلاص فاحلض ارة هي حتقيق غرض الوجود
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البش ري يف إعمار األرض ومن نواميس هللا أبمسى ش كل تتجلى فيه إنس انية
ناإلنسان اخلليفيةن ،والدين هو الدستور العام للوجود اإلنساين»(.)1
وابملناس بة يقول الكثريون عن حض ارتنا إهنا حض ارة عربية ،وإنين ال أوافق على
ذلك ،ألن احلض ارة العربية ال قيمة هلا إذا مل تقرتن ابإلس الم ،والعالقة اليت بني
العروبة واإلسالم كالعالقة اليت بني القشرة واللب.
نعم ..إن العرب أعزهم هللا ابإلس الم ،وجوهر اإلس الم هو هذا القرآن الذي
نزل بلسان عريب مبني  ،فاإلسالم هو القرآن  ،والقرآن هو اإلسالم .
والقرآن مل ين زل للعرب وحدهم ،بدليل أن حمتواه من األحكام و القيم موجه إىل
الناس كافة ،وهو مل يهمل مبدأ اإلنس انية اليت تلتقي حتتها كل األجناس وكل األلوان،
جبانب تركيزه على القيم األخالقية ،وهبا أسق التفاخر ابألنساب واملناصب.
وهذا يعين أن ص هيب الرومي أفض ل من أيب هلب القرش ي ،وبالل أفض ل من
أيب جهل القرشي ،والسبب هو اإلسالم .
أما يف اجلاهلية فلم يكن األمر كذلك ،بل كان فالن من الن اس يكرم ألنه
من القبيلة الفالنية ،وفالن يهان ويهضم حقه ألنه من القبيلة الفالني ة ،وقد ورد
يف كتب األدب قول الشاعر :
لو كن ت من م ازن مل تس تبح إبلي
ويقول آخر:
( )1راجع اإلسالال وأزمة الحضارة للمؤلف .
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ونش رب إن وردان امل اء ص ف وا

ويش رب غريان ك درا و طين ا

أما يف اإلس الم فإننا جند أن الرس ول  يقول لرجل قد دخل عليه مرة وقد
ت َِلِ ٍ
ْك ُل
ك ،إِ ََّّنَ ا أ ًََن ابْ ُن ْام َرأَةٍ ََت ُ
أخ ذت ه اهليب ةَ « :ه ِو ْن َعلَْي َ
ك ،فَ ِإِ لَ ْس ُ
الْ َق ِدي َد»(.)1
ايب عمر رض ي هللا عنه ،وهو أمري املؤمنني ،قد انم حتت ش جرة،
وجيد األعر ي
واختذ من الرتاب وسادة له ،فيسأل األعرايب :أهذا هو أمري املؤمنني؟
فيقال له نعم ،فيقول خماطبا إايه :حكمت فعدلت ،فسلمت ،فنمت اي عمر.
إذن هيبة الرس ول  ليس ت يف أنه قرش ي النس ب ،وهيبة عمر ليس ت يف أنه
أمري املؤمنني  ،بل ألهنما وعاءان ملكارم األخالق اليت ال ميكن أن يظلم أحد أحدا
يف ظلها.
من أجل ذلك فإن س ياس يا ابرزا مثل ش ارل دجيول يقول« :إن تمعاتنا
األوروبية فقدم ش يئا مثينا جدا حتت وطأة تقدمها الض خم ،أال وهو اإلنس انية،
وأعين هبا القيم الروحية البشرية العليا».
ومن املعلوم أن دجيول ك ان ميي ل إىل االقرتاب من الع امل العريب واإلس المي
كثريا ،وعندما س ئل عن الس ر قال« :أعتقد أن اتص النا ابجملتمعام العربية
واإلس المية اليت حافظت على تلك الروح اإلنس انية اليت فقدانها س ينقذان من
مغبام حضارتنا».
أقول وم ا أحوج الع امل الغريب إىل زعيم أورويب مث ل دجيول ليتكلم ابلع دل
واإلنص اف يف هذا اليوم الذي تكالبت األمم على العرب واملس لمني  ،ويتهموهنم
( )1أخرجه ابن ماجه.
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بكذا وكذا وهم ليسوا كذلك.
وإننا يف حاجة إىل اعرتف مثل اعرتاف الرئيس األمريكي األس بق نيكس ون
عندما قال :إننا جند أنفس نا أثرايء يف البض ائ  ،ولكن عزقني يف الروح  ،ونص ل
بدقة إىل القمر  ،وأما على األرض فنتخب يف متاهام(. )1
اإلسالم يدعو إلى العلم:
رأينا أيض ا أن اإلس الم دعا إىل إعمال الفكر والعقل ،وقال :إن احلكمة ض الة
املؤمن  ،لذلك فإن العلماء ف ي صدر اإلسالم مل جيدوا اباب إال طرقوه ،وال فنا إال
وض عوا قواعده وأس س ه ،وص ارم كتبهم فيما بعد حقوال للغرب اليت انتبهت من
غفلتها بعد أن انمت الشرق .
يقول الدكتور عباس حمجوب :عبثا نس ب علماء الغرب أص ول املنهج العلمي
إىل اليوانن ،م أن اإلس الم وض إطارا علميا متكامال مبنيا على أس اس :طلب
العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة.
وانعكس ت آاثر هذا العلم يف حبوث علماء املس لمني أمثال احلس ن بن اهليثم
الذي تنس ب طريقته العلمية يف فلس فة العلم إىل (بيكون) ،والنظرية اجلس يمية
للضوء يف الفيزايء إىل (نيوتن)؛
وجابر بن حيان صاحب النظرية اجلزئية يف الكيمياء واليت تنسب إىل (دالتون)؛
واخلازين صاحب الفكرة اجلاذبية املنسوبة إىل (نيوتن)؛
وابن يونس صاحب البندول املنسوبة إىل (جاليلو)؛
والبريوين صاحب مركزية الشمس يف الفلك واملنسوبة إىل (كوبرنيكوس)؛
( )1راجع :اإلسالال وأزمة الحضارة ،لعمر بهاء الدين األميري.
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واثبت بن قرة ص احب نظرية التفاض ل والتكامل يف الرايض يام واملنس وبة إىل
(نيوتن ليتنتز)؛
وابن النفيس صاحب الدورة الدموية يف ال ب واملنسوبة إىل (هاريف)؛
وابن القيم صاحب التولد الكلي يف احليوان واملنسوبة إىل (دارون)؛
وابن خردازبه مكتشف كروية األرض املنسوبة إىل (ماجالن)،
والغزايل مكتش ف االس تج اابم احملفوظ ة يف علم النفس واملنس وب ة إىل
(ابفلوف)(.)1
إذن كان س بب تقدم املس لمني أن وظفوا العلم يف س بيل إقامة هذه احلض ارة
املمتدة من الشرق إىل الغرب ،ومن الشمال إىل اجلنوب.
وهذا هو رجاء هللا جارودي الذي بدأ حياته ملحدا مث اعتنق اإلس الم ابقتناع
يؤكد أن حضارة اإلس الم هي اليت تصلح إلرث األرض ،والس بب أهنا توطد
عقيدة التوحيد ،وتوفق بني اإلميان والعلم ،وال تقيم حاجزا وال وسي ا بني العبد وربه،
وحتفظ كرامة اإلنسان ،وما حيققها من العدل واحلرية والشورى(.)2
ويقول الش يخ طن اوي جوهري« :إنين أدعو مجي أمم اإلس الم ،يف مش ارق
األرض ومغ ارهب ا ،أن ميعنوا النظر يف قول ه تع اىل:
ه تع اىل:
(الفتح ،)28:ويف قول
(يونس ..)101:وكيف يظهره إذا حنن قرأان األحك ام الش رعي ة ومل منعن يف
( )1راجع :تقديم د .عباس محجوب لكتاب أساليب التربية والتعليم في اإلسالال للدكتور الشيخ األمين محمد عوض هللا.
( )2راجع :اإلسالال وأزمة الحضارة ،لعمر بهاء الدين.
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العج ائ ب الكوني ة؟ ومن املعلوم أن ال دايانم كله ا ال تتعرض لعلوم الك ائن ام ،يف
حني أن اإلسالم يدعو إليها وأيمر هبا».
مث يقول« :واألحكام الشرعية اليت تدرس يف بالد اإلسالم آايهتا حمدودام ،أما
آايم العلوم الكوني ة ف إهن ا تبلغ حنو  750آي ة ،كله ا يف عج ائ ب ه ذا الكون
ومنافعه وغرائبه(.)1
والقرآن هو الكت اب الس م اوي الوحي د ال ذي ال تتع ارض آايت ه م م ا أقره
احلديث ،كما يقول الفرنسي املسلم نموريس بوكاين(.)2
إذن الدين ليس ص الة ف ق ت ؤدى يف املس اج د ،بل ص الة وإعمال فكر يف
ملكوم هللا ،وابت كارام يف حق ول الع لم واملعرفة ويتجلى هذا يف قوله تعاىل:
(الفاحتة.)1:
مث إن اإلس الم دين اجلم اع ة ،ولق د دع ا إىل االحت اد والتع اون ونب ذ اخلالف
واالن دم اج والتك ام ل ،وجع ل القرآن العظيم هو حمور التالقي ،وص ل ة الرب بني
يام املتعددة واألهواء املختلفة ،قال هللا تعاىل:
اجلنس
(آل عمران ..)103:وق ال أيض ا:
(املائدة.)2:
اعةَ قِي َد ِش ٍْ فَ َق ْد َخلَ َع ِربْ َقةَ ا ِإل ْس ِ
لم
ار َق ا ْْلَ َم َ
وقال الرس ولَ ...«:م ْن فَ َ
ِم ْن ُعنُِق ِه إِال أَ ْن يَ ْرِج َع »(.)3
( )1راجع :الجواهر في تفسير القرآن الكريم حول سورة الفاتحة.
( )2راجع :اإلسالال كبديل للدكتور مراد هوفمان ،نقالا عن كتابه :اإلنجيل والقرآن والعلوال الطبيعية.
ِ
يث حس ٌن ِ
يب.
يح َغ ِر ٌ
صح ٌ
( )3أخرجه الترمذي ،وَق َ
الَ :ه َذا َحد ٌ َ َ َ
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في اإلسالم القدوة الحسنة:
من أس باب تقدم املس لمني األوائل أيض ا أهنم كانوا قدوة حس نة ملن خلفهم،
فعندما فض لوا ش ظف العيش على التنعم جعلهم ذلك موض احرتام العامل الذي
جرى وراء الرفاهية ،وقد فعلوا ذلك اقتداء بنبيهم.
يقول اإلم ام أمح د بن حنب ل ،رمح ه هللا« :إذا أراد أح دكم أن حيفظ أح ادي ث
الرسول  فليعمل هبا».
مث يقول :وإنين قرأم ذام يوم أن الرس ول  احتجم مث أع ى للحجام دينارا،
فذهبت إىل السوق واحتجمت وأع يته دينارا عمال ابحلديث الشريف».
ورؤي اإلمام اجلنيد ،رح مه هللا ،يف املقام فق يل له :ما فع ل هللا بك اي أاب عبد
هللا؟ قال« :لقد ذهبت تلك العبارام ،واخ تفت تلك اإلش ارام ،ومل ينفعنا إال
ركيعام كنا نركعها وقت السحر».
إذن مل ينل املسلمون األوائل ما انلوا إال ابجلد والسهر ،لعلمهم أن اجلنة ح َّفت
ابملكاره ،وح ّفت النار ابلشهوام ،فهل انتبه املسلمون اليوم هلذا؟
المية برهة من الزمن حتافظ على هذه
نعم ..ظلت األمة العربية واإلس
الركائز والقيم والسلوكام ،واس ت اعت أن تفرض هيبت ها على الدول ،وكم كانت
الدول الكربى آنذار حتس ب هلا احلس اب ،وتعلم أهنا أمة العلم والعمل ،وأمة اجلد
والتضحية والفداء.
يروى أن هرقل عظيم الروم أرسل إىل أحد حكامه يف القرن الساب رسوال يعنّفه
لعجزه عن صد جيوش املسلمني ،فرد عليه احلاكم قائال :إهنم أقل منا عددا ،ولكن
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عربيا واحدا يعادل مئة من رجالنا ،ذلك أهنم ال ي معون يف ش يء من متاع الدنيا،
ويكتفون ابلكس اء البس ي والغذاء البس ي  ..هذا يف الوقت الذي يرغبون يف
االس تش هاد ألنه أفض ل طريق إىل اجلنة ،يف حني نتعلق حنن أبهداب احلياة ،
و شى املوم ايسيدي اإلمرباطور(.)1
وابملقابل تعال وانظر لرتى اليوم األمة اإلس المية كيف تعيش يف أبش ص ورة
من التخاذل والضعف واهلوان ،حيث نراهم يتعاطون املوبقام وال يتغري ل ها وجه
أحد منهم ،وتس تباح بالدهم وأعراض هم فال جند فيهم ص احب وة أو غرية أو
مروءة ،وما أمجل قول الشاعر يف أمثاهلم .
فقل ت عالم تنتح ب الفت اة
م ررم ع ل ى امل روءة وه ي ت ب ك ي
مج ي ع ا دون خ ل ق هللا م ات وا
ف ق ال ت ك ي ف ال أب ك ي وأه ل ي
إننا اليوم ين بق علينا حديث الرسول « :ي ِ
اعى َعلَْي ُك ْم
وش ُ
ك األ َُم ُم أَ ْن تَ َد َ
ُ
ص َعتِ َها ،ف قال قائ ٌل :وم ْن قلَّة ْحنن ي ْومئذ ؟قال :بَ ْل أَنْ تُ ْم
َك َما تَ َد َ
اعى األَ َكلَةُ إِ َىل قَ ْ
ِ
الس يلِ ،ولَي ْن زع َّن َّ ِ
ص ُدوِر َع ُد ِوُك ُم
يَ ْوَمئِ ٍذ َكثِريٌ َولَ ِكنَّ ُك ْم غُثَاءٌ َكغُثَاء َّ ْ َ َ َ َ
اَّللُ م ْن ُ
ال َْم َهابَةَ ِمْن ُك ْمَ ،ولَيَ ْق ِذفَ َّن َّ
اَّلل
اَّللُ فِ ي قُلُوبِ ُك ُم ال َْو ْه َن  ،ف قال قائ ٌل :اي رسول َّ
ِ
اهيةُ الْمو ِ
ب ُّ
ت»(.)2
وما الْو ْهن؟ قالُ :ح ُّ
الدنْ يَا َوَك َر َ َ ْ
كيف ننهض ثانية؟
بدأ اإلس الم ض عيفا مث اكتس ب قوة ،ومل يكن يقوى لوال أن املس لمني أخذوا

( )1راجع تاريخ التربية للدكتور شفيق ماير سليمان.
( )2أخرجه أبوداود وأحمد.
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أبسباب القوة والنصر.
واليوم ما نرى من ض عف وتش تت وهوان ليس اإلس الم س ببا فيه ،بل حنن
املسلمني  ،وإال فإن هللا سبحانه وتعاىل ضمن لنا العزة والنصر كما ضمن ألسالفنا
(املن افقون ،)8:وق ال
حي ث ق ال:
أيضا:

(الروم.)47:

أهل للنصرة أم ال ؟
لكن اي ترى هل حنن اليوم ٌ
إذا قلن ا ال ف إن امل لوب أن نغري موقفن ا ونعود إىل رح اب التقوى  ،ألن هللا
.
يقول:
ولن نكون مؤمنني ما دمنا نعظم غري هللا أكثر من هللا ،وحنب الدنيا أكثر من
اآلخرة ،وندعي اإلسالم ولسنا مبسلمني.
إذن ال ينتظر أن تنفتح أبواب السماء ما مل تستجب األرض لنداء الباري ،قال
(الرعد.)11:
تعاىل:
ولقد أحس ن الداعية اإلس المي العالمة أبو احلس ن الندوي ،رمحه هللا ،عندما
قال« :إن رس الة اإلس الم واض حة ،والعامل اإلس المي اليوم ال ينهض إال ابلرس الة
األوىل اليت محلها املسلمون يف فتوحهم األوىل».
إذن البد من االستعداد الروحي ،واالستعداد الصناعي واحلريب ،والتنظيم العلمي
اجلديد مث يقول« :وبرغم كل ما أصيب به املسلمون من علة وضعف فإهنم األمة
الوحيدة على وجه األرض اليت تنافس األمم الغربية يف قيادة العامل ،واليت يعزم عليها
دينها أن تراقب سري العامل وحتاسب األمم على أخالقها وأعماهلا ،وأن تقودها إىل
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الفضيلة والتقوى ،وإىل السعادة والفالح»(. )1
من هنا أقول :علينا حنن املس لمني أن و عدة خ وام إذا أردان أن تعود
إلينا العزة والكرامة.
أوالً :جيب أن ال يداخلنا الش ك يف نص رة هللا لنا مىت س كنا ابلدين من ألفه
إىل ايئ ه ،ذل ك أن الش ك خيرجن ا من دائرة اإلمي ان ،وهللا تع اىل يقول:
(احلجرام.)15:
اثنياً :جيب أن نع د للنصر ابملال والع تاد ،إذ ال يكفي املال وح ده ،وال
السالح وحده.
واملال جيب أن يوجه حيث االس تثمار األفض ل ،والس الح جيب أن يكون من
جنس سالح العصر ،ال أن نريب خيوال وحنمل خناجر ،ونظن أهنما وسائل احلرب،
نظرا ألهنما كاان كذلك يف صدر اإلسالم.
اثلثاً :جيب أن نتعاون فيما بيننا حنن املسلمني ،وننسى اخلالفام حىت تتالشى
احلدود اجلغرافية ،والفوارق ال بقية.
واحل دود اجلغرافية ما وجدم إال لتكون بواابم حتجز بعضنا عن بعض ،فال
تواصل وال تراحم وال تناصر ،ولو كانت احل دود اجلغرافية قائمة قدميا كما هي اليوم
ملا هب املعتصم لنجدة املرأة اليت استغاثت به قائلة :وامعتصماه.
مث إن التعاون والتناص ر جيب أن يتجلى يف أوقام الس لم أوال وإال لن جتد له
أثرا يف أوقام احلرب.
( )1راجع :ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ،للعالمة أبي الحسن الادوي ،رحمه هللا.
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وعا يروى عن تناص ر األجانب بعض هم لبعض ما يرويه األمري ش كيب أرس الن
حيث يقول :حدثين رجل ثقة أنه يعرف إجنليزاي ذا منص ب يف الش رق كان أيمر
خادمه أن يش رتي له احلوائج الالزمة لبيته يوميا من دكان رجل إجنليزي يف البلد
الذي هم فيها.
فجاءه اخلادم مرة جبدول حس اب وفر عليه به  20جنيها يف الش هر ،فس أله
اإلجنليزي كيف وفرم هذا ؟ قال اخلادم :تركنا دكان اإلجنليزي الذي كنا نش رتي
منه ،وصران نشرتي من دكان أحد األهايل من العرب.
فقال له اإلجنليزي :ارج إىل دكان اإلجنليزي الذي كنا نشرتي منه.
فقال اخلادم :إنه يبي أبغلى.
قال اإلجنليزي :ولو كان ذلك.
رابعاً :جيب أن نكافح اجلهل ونقبل على تعلم العلوم اليت هبا انتص ر الغرب
علينا ،رغم أن الكنيسة وقفت تؤيد اجلهل ضد العلم.
أما حنن املسلمني فقد دعاان ديننا منذ بزوغ فجره إىل القراءة وطلب العلم ،قال
تعاىل:
(العلق.)5-1:
(فاطر.)28:

وقال:

نعم ..ولن نس ت ي أن حنقق أي تقدم علمي إذا وقفنا بني جاحد وجامد ،لذا
فإن امل لوب أن حنرر الفكر وال نع ّقد احلياة وحنن نعلم أن الرس ول  قال ذام
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مرة « :أَنْ تُ ْم أَ ْعلَ ُم ِِب َْم ِر ُدنْ يَا ُك ْم»(.)1
مث إن تراثنا اإلسالمي مليء ابلنصوص اليت تدل على أن اإلسالم يقبل الت ور،
فحديث مثل « :تَ َداووا ِعباد َِّ
اَّلل ،فَِإ َّن َّ
َْ َ َ
اء إِال أَنْ َز َل َم َعهُ
اَّللَ َع َّز َو َج َّل ََلْ يُنَ ِز ْل َد ً
ِ
ت َوا َََْرَم»( ،)2أال يعين هذا احلديث وغريه أن الدين مرن يف تعامله
اء إِال ال َْم ْو َ
ش َف ً
م احلياة(.)3
خامس اً :جيب أن نس تعيد الثقة أبنفس نا ،وإنين أمس الكثريين يقولون :لقد
سبقنا الغرب بعشرام من السنني ،وال جدوى من حماولة النهوض.
أعتقد أن هذا هو اليأس بعينه ،ويف ظله ال ميكن أن تكون هنضة أو حياة.
لذلك فإننا جيب علينا أن نس تلهم من أسالفنا روح العمل  ،ونردد قول ابن
الوردي :
كل من سار عل ى الدرب وص ل
ال تقل قد ذهب ت أرابب ه
والثق ة ابلنفس ال أعين هب ا االتك ال ،ب ل التوك ل على هللا أوال ،مث االعت داد
ابلنفس وهو من قبيل األخذ ابألسباب.
ولكي نس تعيد هذه الثقة أبنفس نا جيب أن نب ّدل منظاران األس ود ،وال ننظر إىل
العامل نظرة احتقار ،وال تار الدرب األصعب ،وصدق الشيخ القرضاوي إذ يقول:
اإلس الم الذي ننش ده هو اإلس الم األول ،إس الم القرآن والس نة ،إس الم التيس ري ال
التعس ري ،والتبش ري ال التنفري ،والرفق ال العنف ،والتعارف ال التناحر ،والتس امح ال
( )1أخرجه مسلم.
( )2أخرجه أحمد.
( )3راجع من أجل صحوة راشدة للدكتور القرضاوي.
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التعص ب ،واجل وهر ال الش كل  ،والعمل ال اجل دل  ،والع اء ال االدعاء ،
واالجتهاد ال التبلد ،والتجديد ال اجلمود ،واالنض باط ال التس يّب ،والوس ية ال
الغلو وال التقصري.

سادساً :ي جب أن نستعد للفداء ،إذ ال ميكن أن نس جل أي انتص ار ما مل

نقدم تضحيام مادية وبشرية.
وإن الذي ال يضحي ابلنفس والنفيس وم ذلك يرجو السالمة مثله مثل الثور
الذي ض حى ابلثورين األبيض واألمحر ظنا منه أنه س وف ينفرد ابملرعى ويبس
س ل انه على احلياة ..ولكن عندما رأى الذائب اليت هامجت الثور األبيض واألمحر
هامجته يف النهاية قال :أكلت يوم أكل الثور األبيض.
ويعين بذلك أنه كان من الواجب أن خياطر بنفسه ويداف عن الثور األبيض
ه أيضا،
منذ اللحظة األوىل ،وقبل ف وام األوان ،لعله إذا أنقذه ينقذ نفس
ولكنه مل يفعل ت هاوان منه فدف الثمن غاليا  ،وإننا س وف ندف الثمن غاليا..
أليس كذلك؟
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الخاتمة
اس تعرض نا يف هذا املوجز كيف بدأم النبوة األوىل وكيف انتهت إىل النبوة
اخل ا ة ،والنبوة اخل ا ة كيف ان لق ت قوي ة من قل ب اجلزيرة العربي ة إىل الع امل ك اف ة
لتحمل إىل البشرية وس ية اإلسالم.
فالوس ية األوىل كانت عندما اختار هللا الكعبة قبلة العامل إىل األبد.
والوس ية الثانية عندما اختار هللا اإلس الم دينا خا ا لألداين الس ماوية.
والوس ية الثالثة :اختيار هللا حممدا  من العرب ،ونبيا خا ا لألنبياء واملرسلني.
إذن تبقى محل أمانة الرس الة اخلا ة مس ؤولية العرب ابلدرجة األوىل ،ألن هللا
اختارهم أهال حلمل هذه الرسالة.
ولكي يبقى اإلس الم ميثاق الش رف ألبناء اجلزيرة العربية الذين انتهت إليهم
اخلالف ة اإلس المي ة ،جي ب عليهم أن يكونوا أوفي اء هل ذا امليث اق ،ألن في ه عزهتم
ش ،ال ي ع ِ
وكرامتهم ،وهم املعنيون ابحل دي ث الق ائ لَّ « :
إن ه َذا األ َْم َر ِف قُ َريْ ٍ
ادي ِه ْم
َُ
ِ
ِ
ين»(.)1
أَ
َح ٌد إال َكبَّهُ هللاُ ِف النَّا ِر َعلَى َو ْج ِههَ ،ما أَقَ ُاموا الد َ
إذن ليس من قبيل الصدفة أن نرى أنظار العامل تتجه إىل هذه البقعة من األرض،
بل لعلمهم أبه مية الدور الذي سوف تلعبه ش به اجلزيرة العربية يف إدارة العامل ..إهنا
موطن أقدس مقدس ام العامل ،ومهب أفض ل اخللق على اإلطالق ،وفيها تكمن
أغىن من اطق الع امل من حي ث الثروة البرتولي ة اليت من أجله ا تك الب ت علين ا األمم
اليوم.
فلنكن إذن كما أراد هللا منا ،وما علينا من تقلبام الزمن ،فاهلل متم نوره ولو
كره الكافرون.
( )1أخرجه البخاري.
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